ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปริง
หมู่ที่ 2 ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
...........................................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ
ดํา เนิน การสอบราคาจ้า งเหมาประกอบอาหารกลางวัน สํา หรับ เด็ก ศูน ย์พัฒ นาเด็ก บ้า นวัง ปริง หมู่ที่ 2
ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จํานวน 102 วัน ราคากลาง 20.00 บาท/คน/วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชือ่ แล้วในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เ สนอราคารายอื่น ที่เ ข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ. วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา รายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขามี
เกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2. วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ห้องกลุ่มส่งเสริมท้องถิ่น
ที่ว่าการอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
กําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ห้องกลุ่มส่งเสริมท้องถิ่น
ที่ว่าการอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตําบลเขามี
เกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 (ทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามทางหมายโทรศัพท์หมายเลข 074-292135ต่อ101 ในวันและเวลา
ราชการ และทางเว็ปไซต์ www.khaomeekeat.go.th
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558
(ลงชื่อ)

สุพร
(นายสุพร โชติศิร)ิ
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ....1... / ....2559.....
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปริง
หมู่ที่ ๒ ตําบลเขามีเกียรติ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ ลงวันที่ ......9 ตุลาคม 2558...
...........................................................................................
องค์ การบริห ารส่ ว นตํา บลเขามีเ กีย รติ อํ า เภอสะเดา จั งหวั ด สงขลา ซึ่ งต่อ ไปนี้เ รีย กว่ า
“องค์การบริ ห ารส่ ว นตํา บล” มีความประสงค์จะดําเนิน การจ้า งเหมาประกอบอาหารกลางวัน สํา หรับ เด็ก
ศูน ย์พัฒ นาเด็กบ้า นวังปริง หมู่ที่ ๒ ตํา บลเขามีเ กีย รติ อํา เภอสะเดา จัง หวัด สงขลา จํานวน 102 วัน ๆ
ละ 65 คน ๆ ละ ๒๐.๐๐ บาทต่อวัน วงเงิน 132,600.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ ......................................................................
๑.๖ ......................................................................
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
๓.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๔. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
ราคาที่เสนอ จะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

- ๒ ๔.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 102 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้างในแต่ละโครงการหรือวันทีได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เริ่มทํางาน
๔.3 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้ว นและเข้า ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสีย ก่อนที่จ ะตกลงยื่น ซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ..... /
................” โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบล รายละเอียดดังนี้
๑. วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
๒. วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ ห้องกลุ่มส่งเสริมท้องถิ่น
ที่ว่าการอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เมื่อพ้น กํา หนดเวลายื่น ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับ ซองสอบราคาโดยเด็ด ขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อหน่วย
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป
จากเงื่อ นไขของเอกสารสอบราคาในส่ว นที่มิ ใช่ ส าระสํา คัญ ทั้ งนี้ เ ฉพาะในกรณี ที่พิ จ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น
๕.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของ องค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เ กี่ย วข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

- ๓ ๕.๕ องค์การบริหารส่วนตําบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือ ราคาที่เ สนอทั้งหมดก็ไ ด้ และอาจพิจ ารณาเลือ กจ้า งในจํา นวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่ พิจ ารณาจัด จ้า งเลยก็ ได้ สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้งนี้เ พื่ อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน องค์การบริห ารส่ว นตํา บล เป็น เด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ จะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า จะเป็น ผู้เ สนอราคาที่ได้รับ การคัด เลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําสุดจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตําบล จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดํา เนิน งานตามสอบราคาจ้า งให้สํา เร็จ สมบูร ณ์ หากคําชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้สําเร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริห าร
ส่ว นตํา บลเขามีเ กีย รติ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะ
สัญญาก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
องค์การบริหารส่วนตําบล จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงิน 26,000.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 30
พฤศจิกายน 2558
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงิน 27,300.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 31
ธันวาคม 2558

- 4 งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงิน 26,000.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน
31 มกราคม 2559
งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงิน 24,700.00 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน29
กุมภาพันธ์ 2559
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงิน 28,600.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 31 มีนาคม 2559
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
........-.......เดือน......-.......ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างในครั้งนี้ งบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปริง
๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ ๖ องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

องค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ
อัมพร
(นางสาวอัมพร เพ็ชรสุวรรณ)
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
วันที่ 9 ตุลาคม 2558

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ .....1... /.2559...
การประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังปริง
ลักษณะของผู้ประกอบการ
1. มีสุขภาพภายนอก ดี ดูสะอาด ไม่มีการไอจาม หรือมีโรคติดต่อร้ายแรง
2. ต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ใส่หมวดคลุมผม และผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงาน
3. ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ําก่อนจัดอาหารให้แก่เด็ก
4. ไม่ใช้มือสัมผัสอาหารที่กําลังจะให้เด็กรับประทานโดยตรง ควรใช้ทัพพีหรือส้อมหรือคีมช่วยในการ
ตัก
ภาชนะในการประกอบอาหาร
1. ล้างให้สะอาดแล้วปล่อยให้แห้งโดยการตากแดดหรือลวกด้วยน้ําร้อน
2. เก็บช้อนส้อมและมีดในภาชนะที่สะอาดและโปร่ง
การประกอบอาหารสําหรับเด็ก
1. อาหารที่ให้เด็กต้องเป็นอาหารสําหรับเด็กในวัย 3-6 ปี
2. อาหารต้องปรุงสุกและสะอาด
3. อาหารต้องมีสารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ
4. ระวังก้างปลา หรือเศษกระดูกไก่ กระดูกหมู มิให้ปะปนลงในอาหาร
5. อาหารต้องปลอดสารเคมี เช่น ไม่ใส่ผงชูรส
หมายเหตุ - ข้อมูลอ้างอิง จากเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสงขลา และคู่มือการส่งเสริม
โภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-6 ปี
สุพร
(นายสุพร โชติศิร)ิ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขามีเกียรติ

